
O G Ł O S Z E N I A 

X NIEDZIELA ZWYKŁA  – 06. 06. 2021 r. 
 

1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: we wtorek św. Jadwigi 

Królowej, w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to 

również światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. W sobotę 

wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. 

  

2. W czwartek 10 czerwca, zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Msza św. o godz. 

18.00 z homilią, po niej procesja wokół Kościoła do czterech ołtarzy. Proszę o 

przygotowanie ołtarzy. Zapraszam dziewczynki do sypania kwiatków. 

  

3. 12 Czerwca w Zamościu odbędzie się Zamojski Dzień Papieski. 
  

4. W Środę nabożeństwo czerwcowe o godz. 7.00 po nim Nowenna do MBNP i 

Msza Św. o 7.30. Przepraszam za zmianę, wynika ona z tego, że o godz. 16.00 będę 

w Zamościu na Mszy św. z ks. Biskupem z racji 20 – lecia kapłaństwa.  

  
5. Codziennie w naszym Kościele śpiewamy Litanię do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa o godz. 17.40. Adoracja Najświętszego sakramentu w ciszy jest 

codziennie od godz. 17.00. 

  

6. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom naszej parafii za ofiary złożone dzisiaj na 

tacę inwestycyjną.  

  

7. Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę 12 czerwca do św. Antoniego w Horyńcu 

Zdroju. Zbiórka o godz. 4.30. Wyjazd o 4.45 z parkingu kościelnego do 

Lubaczowa. Potem przejdziemy 30 km. pieszo do Nowin Horynieckich. Koszt 

wyjazdu 62 zł. Od czwartku można na plebanii odbierać koszulki pielgrzymkowe. 

  

8. Ks. Proboszcz  z parafii Żmudź Dariusz Stefanek podaje do wiadomości i 

zaprasza w sobotę 12 czerwca na 7 zlot motocyklowy.  O godz. 10.00 zostanie 

odprawiona Msza św., potem przejazd motocykli, posiłek. Zapraszamy wszystkich 
motocyklistów, innych użytkowników dwóch kółek oraz wszystkich sympatyków. 

Szczegóły na plakacie.  

  

9. Zapraszam do odwiedzania naszej strony parafialnej. Są zdjęcia z ostatnich 

Uroczystości. Wizytacji, Bierzmowania, Komunii św., procesji Bożego Ciała.     
  

10. Dziękuję wszystkim za sprzątanie naszego Kościoła. 

  

12. Po liturgii jak zawsze można nabyć nową prasę katolicką, tygodnik „Niedziela”. 

Wszystkie spray naszej parafii polecajmy opiece Matki Bożej. 

 


